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Kekkonen tapasi
Edward Gierekin

Kwidzyn-projekti
saa lisävauhtia

Presidentti Urho Kekkonen jatkoi keskiviikko-
na turvakokouksen a\ajaispäivänä epävirallisia
keskusteluja eri maiden Etyk-\ altuuskuntien joh-
tajien kanssa.

Keskusteluissa Puolan puoluejohtajan Edward
Gierekin kanssa sovittiin siitä, että neu\otteluja
ns. Kwidzyn-sellukombinaatista tiivistetään mai-
den välillä.

Hannu Lindroos
"NBC:n uutiset, taalla Douglas Kiker..." Kello käy, ääninauha New
Yorkissa pyörii ja presidentti Fordista kertova uutinen lähtee maail-
malle hotelli Vaakman

Valkoisen talon lehdistöslhteeri Ronald N essen on presidentti Fordin
neuvonantaja ja läheinen ystävä.

Kaikki tarvittavat välineet on tuo-
tu Valkoisesta talosta, aina presi-
dentinlinnan kuvalla varustettuja
puhelimia myöten.

f •• •• •• • •* • ••Tanaan tästä

Ford kuunteli UKK:ta kuulokkeilla
Etykm huippuvaihe kdynnistvi

mm sulavasti kuin Helsinki olisi
lansa ollut tällaisten kokousten
järjestelijänä

Autojen virta sojui Fmlandia-
talon pääoven eteen rauhallisesti
ja aikataulun mukaan Valtio-
miesten hymvt kilpailu at kirk-
kaan auringon paisteen kanssa,
joku heilautti kättään terveh-
dykseksi lehdistonntaman suun-
taa

Englannin pääministeri Harold
W i l s o n tuli reippaasti k ivel-
len laheiseta hotellistaan Puppu
suussa kävelevää paamimsteiia
seurasi Englannin koko valtuus-
kunta lähes parijonossa

* * *
Sisällä Finlandia-talo^baF 'n

kaikki sujut kuin rasvattu
Saksan liittotasavallan In*' >-

kansien Helmut S c h m i d t teki
saliin tullessaan mittavan ka\e-
lykierroksen Hän p^ahtvi vaih-
tamaan tervehdykset mm pää-
sihteeri Leonid B r e z h n e v i n
kanssa, jonka paikka on salin
vasemmalla laidalla viimeisellä
varsinaisille valtuuskunnille va-
ratulla tuolinvilla

Paikalle kiirehti nmos pat mi-
nisteri Wilson ia salin ke<;'v osas-
ta ja hetken verran kaytnn hti-
rojen kesken hymvilevaa Etyk-

keskustelua
Kummankin Saksan valtuus-

kunnat istuvat vierekka<n ensim-
mäisellä tuolinvilla jolla myös
ovat Yhdysvaltain ja Itävallan
delegaatit Schmidt puristi Fm-
landia-talon käytävällä mvos
DDR n puoluejohtajan, Frich
H o n e c k e r i n kättä — ensim-
mäistä kertaa kuten lehdistokr*-
somossa avajaisia seuraavat sak-
salaiset totesivat

* + *
Ainoa asia, joka inlandia-td-

lolla oikeastaan kiikasti oh salm
akustiikka tuo pation pubutt
musnkkivaen kiusa Parvekkeel-

la ja muuallakin salin osiss of
la ja muuallakin salin osissa oh
vaiketa kuulla ouhetta Simul-
taamtulkkauskuulokkeita rntti
kuitenkin kaikille

Silmälasit nenälleen asettanut
presidentti Geralc1 F o r d pani
myös kuulokkeet koreilleen
kuullakseen paremmin tasaval-

lan presidentin puheen Laittei-
den kautta UKK n aam kuului-
kin paljon teravampana

Sen sijaan YK n pääsihteerin
Kuit Waldheimm korkeampaa,
tenonmaisempdd aanta oli hiu-
kan helpompi set rata jopa par-
vekkeelta ilman kuulokkeita

* * *
Finlandian suun sali on entis-

ta tyylikkäämpi Etyk-asussaan
Tasaisena levittäytyvä puheen-
johtajakoroke on peitetty terra-
kotanruskealla matolla, joka
sointuu hyvin sinivalkoiseen sa-
liin

Puheenjohtajan ja sihteerien
pöydän edessä on kirkkaanvih-
reita saniaisia nvistona Musta
puhujakoroke on saanut koiib-
ukstkseen violetin ja vihrtan

sommitelman * * *
Uutiskuvista tuttuja nimekkäi-

tä osanottajia oL helppo tunnis-
taa Romanian presidentti Nico-
lae C e a u s e s c u oh luonnossa
jos mahdollista vieläkin nuorem-
man ja poiKdmaisemman näköi-
nen

Ranskan piesidentti Valeiy
G i s c a r d d E s t a i n g i l l d
oli pukeva rusketur 33 hymyile-
\dt ruskeat silmal Puolan puo-
luejohtaja Edwain G i e r e k te-
ki jykevän ja leppoisan vaiku-
tuksen Arkkipiispa M a k a r i o s
kulki arvokkaasti helmat liehuen
ja kohotti kätensä kuin siunauk-
seen lehdistön ohi kulkiessaan

Kokousjärjestelyt ovat saaneet
vilpitöntä kiitosta osakseen kai-
kilta tahoilta mutta aivan pam-
\astoin suhtaudutaan Pmlandia-
talon ruokatarjoiluun

Snack-baaieista saa pikkupalat
ja lämpimät ateridtkm kyllä no-
ueasti, mutta minkälaisin hn-
nom1 Pienen pienet voileivät
(noin 8 cm x 8 cm) maksavat
450 markkaa, virvoitusjuomat 5
markkaa kesKiolut 3 52 ja A-olut
4 30 markkaa

Muonituspuolesta vastaa\a
HOK on saanut ulkomimsteuon
hvvaksymisen hinnoille jotka
ovat ja ikyt taneet myös ulkomai-
sia vieraita

Itse ravintola taas tuntuu PVJ-

nvan kuin hiekkaa oh&i rattais-
sa Henkilökunta tekee parhaan
sa, rnutta työvoimaa pitäisi hen-
kilökunnan oman arvion mukaan
olla ainakin kaksi kertaa enem-
män

Eräs kansainvälinen seiuue sai
eilen odottdd tunnin ja 25 mi-
nuuttia ennen kuin atenan alku-
palat vihdoin ilmestyivät pöy-
tään

Hyväntuulinen ja hyvin nuk-
kunut rouva Betty F o r d kavelt
eilen koikeissa koroissaan pitkän
lenkin Helsingin keskustassa.
Puolelta päivin hän oh seuraa-
massa Etykm avajaisia, mutta
lahti sieltä USA n suurlähetti-
lään puolison Lola A u s t a d i n
k mssa kieirokselle, jonka aikana
hän kävi mm Kauppatorilla, Se-
naatintorin ympäristössä ja "tyt-
tolounaalla" suurlähetystön rou-
vien kanssa

Kauppatorilla Betty Ford oste-
li perheelleen pikkutuhaisia ja
itselleen seitsemän markan kor-
varenkaat Poroaiheisen pienen
seinävaatteen hän osti perheen
Coloradossa olevaa hiihtomajaa
\ai ten

Vanhempiensa kanssa tonlla
ollut lasten joukko lähestyi rou-
va Fordia hiukan ujosti ja antoi
jllattjneelle vieraalle ison maa-
ran kesäisiä kukkia tervehdyk-
seksi Pitkän punaisen ruusun
hän sai eräältä kukkakojun
myyjältä, joka ojensi sen kohte-
liaan kumarruksen kera

Rouva Fordilla ei ollut maka-
nnnpa hän joutui naureskellen
pyytämään lamaa rouva Austa-
dilta

Illalla Betty Ford muiden kut-
suvieraiden ohella osallistui rou-
va Pirkko Liinamaan tarjoamille
päivällisille valtioneuvoston juh-
lahuoneistossa

Piesidentti Ui ho Kekkonen on
jacllu* ha istitttluja vusin sääs-
tel iääst i Ltv-kokouksen huipen-
tuman edeha ko^ki hänen on pi-
dettiva useit i puheita Amenk-
k d imn i ut is toiTu=ton UPI n
H( sinkin l-n.,e< n\ ciihtaja Philip
(\Siavien kesken Phil) M S to-
ri e sai kuit( nkm vastaukset vn-
tetn ku id lhs ten kv->mykt,een^a

UPI n keskiviikon vastaisena
>ona valittaman jutun mukaan
Kekkonen kiinnitti erityistä huo-
miota Etykm painoon

"Mielestäni on asioiden vaarin
ymmärtämistä, jos Helsingin
huippukokousta pidetään ainoas-
taan juhlamenona ', presidentti
sanoi

"On ymmärrettävä, että tasolla
on ollut äärimmäisen tärkeä
meikitys koko neuvotteluproses-
sille, koska edustajamme Gene-
vessä olivat koko ajan täysin
selvillä raskaasta vasuustaan jo-
ka johtuu siitä, että aikaan saa-
dun asiakirjan tulevat allekir-
joittamaan heidän korkeimmat

Kekkonen, jota Suomen lehdis-
tö Stonen mukaan yleisesti tar-
Joia Nobelin rauhanpalkmtoeh-
dokkaaksi, sanoi myös, että vain
Etykm tulosten toimeen pano
osoittaa lopullisesti missä maarm
uusia portteja Etyk on avannut
Euroopassa Kysymys viittasi
tässä Kekkosen kaksi vuotta sit-
ten Etykm ensi vaiheen aikana
pitämään puheeseen Siina hän
sanoi turvallisuuden olevan
poittien avaamista eikä aitojen
rakentamista

Stone kys>yi myös auttaako
Suonien ja Neuvostoliiton Dda-
vid ja Goljat -suhde jännityksen
laukeamista Euroopassa, mihin
piesidentli vastasi, että hyvä
tahto on yksi välttämättömistä
osatekijöistä

Lisaksi presidentti sanoi, että
Suomi ja Neuvostoliitto ovat las-
keneet linkonsa kauan sitten
(OK) * * »

Presidentti Gerald Fordin mu-
kana lensi Helsinkiin myös
oleellinen osa Valkoista taloa
Valkoisen talon lehdistotoinrusto,
joka on kaiuttanut isännän aan-
ta amenkkalaislehdistolle aina
presidentti Franklin Rooseveltin
ajoista lahtien toimii nyt täydel-
lä teholla hotelli Vaakunan yh-
deksännessä kerroksessa

Washingtomin jäi toimiston
väestä va in kolme henkeä neljä-
toista toimii n>t Helsingissa
Kun Vaakunassa l ihaksi on t>o-
tilat Etvkia seuraamaan tulleille
1»0 lehtimiehelle seka Yhdysval-

tain tiedotustoimiston USIS m
tilapäinen toimipaikka, yhdekbas
kerros on laidasta laitaan amerik-
kalaisen tiedonvälityksen kenttä-
nä

Liinoilla verhotut ravintola-
poydat notkuvat nyt rapuvatien
ja haranpaistien sijasta kirjoi-
tuskoneita Nurkassa on kotoke,
mikrofonit ja täydelliset aanitys-
laittett tiedotustilaisuuksia var-
ten Ilmoitustaulut ovat täynnä
uutissahkeita, presidentti Fordin
lausuntoja ja rouva Fordin oh-
jelmasta kertovia lappusia.

Valkoisesta talosta lennätettiin
tänne kaikki tarvittava laitteisto
aivan samom kuin piesidentm
aiemmille matkoille Japaniin,
Martiniqueen ja Euiooppaan

Telex-kirjoittimet, momstus-
laitteet, pikakujoituskoneet ja
muu uutistyossa tarvittava ka-
lusto on nyt sijoitettu ravmtola-
kerroksen kabmetteihin Televi-
sioyhtiöiden raskaat metallilaati-
kot ovat röykkiöinä aseman puo-
leisella parvekkeella Joka puo-
lella on Iisaksi puhelimia, joissa
on pikkuruinen Valkoisen talon
kuva jopa puhelimen keskus-
poyta tuotan toimiston mukana
Washmgtonista

Toimistoa johtaa Valkoisen ta-
lon lehdistosihteeri Ronald Nes-
sen, jonka nimi on uutismiehille
tuttu lähes kaikista Valkoisen
talon tiedoannoista presidentti
Fordin valtakaudella

N essen on entinen lehtimies,
joka edellisessa työpaikassaan
radio ja tv-yhtio NBC n kirjeen-
vaihtajana ystävystyi silloisen
varapiesidentm kanssa ja nimi-
tettiin Foidin kauden alkaessa
lehdibtosihteenksi Tehtävään
kuuluu toki paljon muutakin
kuin Ithdistotoirmston johto, sil-
la Nessen on myös yksi presi-
dtn t in yhdeksästä neuvonanta-
jasta

Nessen on se mies joka astuu
Foidm jaljissa ptes idtnt t ia kul-
jettavasta enkoiskonecsta ja jo-
ka Finlandia-talossa i^tuu presi-
dentistä \ am muutaman tuohn
päässä Hessen tai vaihtoehtoi-
fap&ti dpuldislehdistosihtteii Wil-
liam Grcener seuria piesidenttia
kuikkiin tarkeisi n tilaisuuksiin ja

Hel8ingin ^anomat
fctyk-toimitus
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Keskiviikkona liikkeelle lasxettua Eiyk-postimer! kia metsästi pitkin
päivää kasapaissd ihmis,a. Parhaaseen a.kaan ulottui eriko.s'eimaa
hämäten jono Postikadulle saakka.

valittaa tiedot sitten lehtimiesten
odottavalle joukolle

Järjestelmä on tehokas ja täs-
mällinen joka sana nauhoite-
taan, puretaan, viefuskiehset
tekstit käännetään, monistetaan
ja jaetaan lehtimiehille.

Yksikään Helsingin ilmassa
liikkuva tieto ei jaa lehdistotoi-
mi&tolta kuulematta Sen takaa-
vat pikkuruiset radiopuhelimet,
jotka erehdyttävästi kuulokojeen
näköisina ovat lähes jokaisen
toimiston miehen korvassa.

Myös 180 amenkkalaislehtimie-
hen tyoskentiy on loppuun asti
rationalisoitu. Kaikki eivät suin-
kaan lähde kerralla tungeksi-
maan P mlandia-taloon tai Yh-
dysvaltain lähetystöön, vaan
joukko on jaettu "pooleihin'.
Pooleja toimii kaikkiaan neljä,
ja jokainen käy vuorollaan pai-
kan paalia, naputtaa havainton-
sa paperille ja monisteet jaetaan
kaikille. Tehokasta, mutta kieltä-
mättä hieman tasapäistä tiedon-
välitystä.

Valkoisen talon lehdistotoimis-
ton ja toimittajien yhteistyön tu-
loksena syntyi sekin juttu, jota
NBC n toimittaja Douglas Kiker
saneli Vaakunan ikkunpoydasta
New Yorkun tiistaina kahden ai-
kaan ja jonka toista palaavat
amerikkalaiset kuulivat autonra-
dioistaan iltapäivällä puoli viisi.

"Presidentti Gerald Ford ei ei-
len illalla Helsinkiin saapues-
saan saanut minkäänlaista eri-
koiskohtelua. Itse asiassa hänen
oh seistävä jonossa päästäkseen
kattelemaan presidentti Urho
Kekkosta .." (TK)

Euroopan turvallisuus- ja yh-
teiskokouksen kolmannen vai-
heen johdobtd Suomen postihal-
linto laski eilen, keskiviikkona
liikkeelle 0,90 mk n erikoisposti-
merkin Meikin on suunmtelut
Suomen Pankin setelipainon tai-
teilija Pentti Rahikainen Merk-
ki jonka reunoissa ilmenee sen
julkdisutaikoitus suomeksi, lans-
kaksi ja ruotsiksi, esittää ETY-
Kokouspaikan Fmlandia-talon
yläpuolelle kohoavaa eriväristen
pääskysten rjhmaa, joiden yhty-
vät päät esittävät yhteisymmar-
rvsta ja yhteistyöhalua

Merkin ensipaivaleimaus ta-
puhtui eilen Helsingin paaposti-
tdlossa, johon tuhansia ihmisia
riensi jo aamuvaihaisesta alkaen
hankkimaan ETY-kokouksen en-
koispostimeikm kiinnittämään
merkin ensipaiväkuorelle ja lei-
mautlimaan sen eutyisella ensi-
paivaleimalla Leimauspaikalle
muodostui pian satojen ihmisten
muodostama jono, jota kaksi lei-
maajaa yritti parhaan taitonsa
mukaan palvella Kahden lei-
maajan tvo oh kuitenkin sik \\\
hidasta että pian oh paapobtm
Mannerheimintien puoleisella si-
vulla A- ja B-rapun välillä
kymmenien metnen pituinen ja
5—6 ihmisen levyinen jono joka
hitain nvkahdvksin siirtyi eteen-
p<an Aivan ilmeistä oh, että
postihallinto yllättyi moisesta
merkin saamasta suosiosta ja
yleisön, nun koti- kuin ulkomai-
sen osoittamasta innostuksesta
(PS)

OLLI KIVINEN
TUULA KOSKFNNTFMI
RIITTA-ELIISA LAINE
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Puoluejohtaja Gierek saapui
presidentin linnaan kolmantena
valtuuskunnan johtajana keski-
viikkona Jo aamulla presidentti
tapasi Saksan liittotasavallan
liittokanslerin Helmut Schmidtin
ja juuri ennen Gierekia linnassa
kävi Itävallan liittokansleri Bru-
no Kreisky

Iltapäivällä presidentti Kekko-
nen keskusteli runsaan puolen
tunnin ajan Yhdistyneiden Kan-
sakuntien pääsihteerin Kurt
Waldhemun kanssa

Puolan puoluejohtajan kanssa
käytyihin keskusteluihin osallis-
tuivat ulkoministeri Stefan Ols-
zowski ja täkäläinen suurlähetti-
läs Adam Willmann

Presidentin mukana olivat
neuvotteluissa ulkoministeri Ola-
vi J. Mattila seka Suomen Var-
sovan suurlähettiläs Jussi Mon-
tonen.

Kombinaatti
takaa hiilen

Valtionpaamiehet keskustelivat
turvakokousasioiden Iisaksi
maitten välisistä suhteista mu-
kaanlukien taloudelliset suhteet

Kvvidzyn-kombmaattmeuvotte-
luja sovittun tiivistettävän. Tä-
män kombmaatUi toimittamisesta
Puolaan allekirjoittivat Puolan
pääministeri Piotr Jaroscewicz
ja silloinen pääministeri Kalevi
Sorsa alustavan sopimuksen Gie-
rekin Suomen vitraxlun aikana
viime marraskuussa

Kwidzyn-projoHilla on tarkoi-
tus paikata Suomen ja Puolan
valista alijäämältä kauppataset-
ta, joka pääosin aiheutuu ki-
vihiilen tuonnista

Presidentti Kekkosen kiireisen
keskiviikkopäivän avasi liitto-
kansleri Schmidt, joka karautti
mustalla autollaan presidentin
linnaan jo puoli yhdeksän aa-
mulla

Lyhyen kohtehaisuuskaynmn
aikana liittokansleri Schmidt ja
presidentti Kekkonen keskusteli-
vat turvakokousasioiden Iisaksi
maailman taloudellisesta tilan-
teesta Keskusteluissa tiettävästi
sivuttiin myös Suomen ja Sak-
san Liittotasavallan valista
kauppatasetta, joka Suomen
puolelta on pitkälti pakkasen
puolella

Schmidtin seurueeseen kuului-
vat ulkoministeri Hans-Dieter
Genscher seka täkäläinen suur-
lähettiläs Klaus Simon

Presidentti Kekkosen ja ulko-
ministeri Mattilan Iisaksi tapaa-
miseen osallistui Suomen Bon-
mn-suurlahettilas Bjorn-Olof

Ahlholm
Itävallan liittokansleri Kreis-

kyn kanssa, joka myös teki koh-
tehaisuuskaynmn presidentti
Kekkosen luokse, käydyissä kes-
kusteluissa puututtiin ainoastaan
Euroopan tuivakokoukseen liit-
tyvän asioihin

Kreiskyn seurueeseen kuului-
vat ulkoministeri Erich Bielka ja
poliittisen osaston päällikkö
Erich Steiner ja suurlähettiläs
Heinrich Pfusterschmid-Hard-
tenstein.

Suomen rooli
YK:ssa esillä

Suomalaisista olivat Kekkosen
ja Mattilan Iisaksi mukana ulko-
ministeriön poliittisen osaston
päällikkö Jaakko Iloniemi seka
Wienin- suurlähettiläs Jussi Mä-
kinen

YK n pääsihteerin Kurt Wald-
heimm kanssa presidentti Kek-
konen keskusteli Fmlandia-talos-
sa YK n Suomen roolista maail-
manjärjestössä seka yleisistä
YK-kysymyksista", erityisesti tu-
levasta erityisistunnosta sekä 30
yleiskokouksesta

Tapaaminen tänä aamuna läh-
tevän YK n pääsihteerin kanssa
kesti runsaan tunnin, ja siihen
osallistui myös YK n Euroopan
taloudellisen toimikunnan ECE n
pääsihteeri Jtnos Stahovnik seka
Suomen pysyvä edustaja YK n
Euroopan-toimistossa suurlähet-
tiläs Klaus Sahlgren

Presidentin varsin vilkkaiksi
käyneet kahdenkeskiset keskus-
telut Euroopan johtajien kanssa
jatkuvat taas tanaan ja ensim-
mäisena kiirehtii linnaan jo aa-
mulla Tajiskan pääministeri An-
ker Jorgensen

UKK tapaa vielä
Fordin, Brezhnevin

Presidentti Kekkosen tapaami-
set Etyk-valtuuskuntien johta-
jien kanssa ovat luonteeltaan
kohtehaisuuskayntejä, mutta nii-
den aikana käsitellään myös
maitten välisistä suhteita ja saa-
tetaan sopia joistakin yksityis-
kohdista, jotka liittyvät talous-
suhteisiin

Tasavallan presidentin tapaa-
miset jatkuvat vielä turvako-
kouksen päättymisen jälkeenkin.
Lauantaina hänen on määrä ta-
vata vielä seka Yhdysvaltain
presidentti Gerald Ford että
Neuvostoliiton puoluejohtaja
Leonid Brezhnev ennen kuin nä-
mä lähtevät Suomesta.

Mielenosoitus
hämmensi poliisit
Kaivopuistossa

Kymmenen eri maista kokoon-
tuneen naisen mielenosoittaja-
joukko paasi yllättämään suoma-
laiset poliisit ja puoluesihteeri
Leonid Brezhnevin turvallisuus-
miehet Kaivopuistossa keskiviik-
kona aamulla

Naiset saivat poliisit hämilleen
]a vasta esimiehillä radiolla saa-
dun neuvon jälkeen naiset kulje-
tettiin hetkeksi poliisiasemalle
Mielenosoittajien tarkoituksena
oh vaikuttaa juutalaisten kohte-
luun Neuvostoliitossa

Sisäministeriön mukaan ky-
seessä oh joukKo yksittäisiä hen-
kilöitä, joiden takana ei ole jar-
jestoja Et>km turvalhsuusjohto
antoi myös selvityksen, minkä
mukaan naiset vietiin poliisiase-
malle mielenosoitusmaaraysten
rikkomisesta

Naiset eivät olleet ilmoittaneet
mielenosoituksestaan poliisille,
kuten laki vaatii

Lansi-Eruoopan maista, Yhdvs-
valloista ja Kanadasta tulleiden
naisten tarkoituksena oh saada
sanomansa Biezhneville tämän
mennessä presidentti Gerald
Fordin luokse Yhdysvaltain la-
hetvstoon

Mielenosoittaiat kuitenkin
myohastvivat ja esittivät isku-
lauseensa ja asiansa vain Brezh-

nevin saattueen loppupäässä aja-
neille turvalhsuusmiehille — se-
ka runsaalle joukolle kansainvä-
listä lehdistöä ja tv-vakea

Lähellä seisseet suomalaispolu-
sit joutuivat yllättävästä tilan-
teesta ymmälleen Vabta kun
lehtimiehet ryntäsivät naisten
luokse, tuli poliisiinkin liikettä

Naiset talutettiin ystävällisesti
mustaan maijaan, joka vei hei-
dät poliisiasemalle Muutaman
hetken päästä heidät laskettiin
kuitenkin vapaaksi

Helsingissa kiertäneiden tieto-
jen mukaan mielenosoituksen ta-
kana oh joukko maailman juuta-
laislnkkeen johtoon kuuluvia
henkilöitä.

Sisäministeriö
kiistää pidätykset

Sisäministeriön poliisiosasto
kiisti keskiviikkona kahden balt-
tipakolaisen pidättämisen Helsin-
gin lentoasemalla. Kansainväliset
uutistoimistot levittivät tällaista
tietoa maailmalle tnstai-iltana

Ministeriön mukaan kyseessä
oh vain eräisiin New Yorkista
tulleisiin Yhdvsvaltam kansa-
laisiin ulotettu ' tavalliseen
maahantulotarkastukseen liittyvä
tarkastus"

Vierasjoukko loi
linnan historiaa

Linnan historian tähän astisis-
ta merkittävin vierasjoukko oli
läsnä päivällisillä, jotka presi-
dentti Kekkonen tarjosi Etyk-
valtuuskuntien korkeimmille ]a-
«enille keskiviikkona Tilaisuu-
dessa nähtiin kuikki Euroopan
johtavat poliitikot seka Yhdys-
valtain presidentti ja Kanadan
pääministeri Päivälliset tarjot-
tiin 152 vieraalle

Illallisten isäntä katteli kor-
keat vieraansa Linnan Keltaises-
sa salissa Ensimmäisena saapui
eduskunnan puhemies V J. Suk-
selainen ja hrnta seurasivat
oman Etyk-valtuuskuntamme jä-
senet Ranskan presidentti Vale-
rv Giscard d'Estamg taisi tulles-
saan kertoa mukavan jutun pre-
sidentti Kekkoselle, silla herrat
nauroivat makeasti

Hymyilevä pääsihteeri Leonid
Brezhnev oh Keltaiseen saliin
astuessaan muka saikahtavmaan
kuvaa j ien armeijaa ja otti ensin
piri askelta taaksepäin Sitten
h tn tuli kattelemaan sydamelh-
si s' presidentti Kekkosta

\ eräiden tulo ja tkui tasaisena
n t i n a Keltaiseen saliin Presi-

ri» tti Fordin seurana tuli ulko-
ministeri Kissmger Viimeisenä

odoteltiin Saksan liittotasavallan
liittokansleria Helmut Schmidtia,
joka jostain syystä saapui pik-
kuisen myöhässä

Keltaisesta salista vieraat siir-
tyivät Peilisaliin jossa nautittiin
lasillinen shampanjaa Peihsalis-
sa nähtiin todellisia hetken kes-
täneitä huippukokouksia Yhdes-
sä kilistivät illan isännän presi-
dentti Kekkosen kanssa sham-
panjalaseja mm pääsihteeri
Brezhnev, presidentti Ford, pre-
sidentti Tito ja pääsihteeri
Waldheim

Päivällispöydät Valtiosalissa
oh somistettu sinisin inksin ja
valkoibin päivänkakkaroin. Paa-
poydassa istui presidentti Kek-
kosen vasemmalla puolella presi-
dentti Tito ja oikealla pääsihtee-
ri Waldheim Samassa pöydässä
nähtiin myös mm. pääsihteeri
Brezhnev, presidentti Ford, pre-
sidentti Giscard d Estamg, liitto-
kansleri Schmidt, puoluejohtaja
l iusak puoluejohtaja Honecker ja
pääministeri Wilson Päivälliset
aloitett n suomalaisella rapukei-
tolla Sen jälkeen tuotiin pöy-
tään kuhakaaryleet valkovnm-
hy>telossa Paaruokalajma tar-
jottiin poronselyksia Forestiere.


